Nyhedsbrev - Maj
Nu er foråret kommet, træerne begynder at få knopper og grønne blade. Det er en dejlig tid vi går i møde.
Flyverdragten og vinterstøvler kan nu afløses af termotøj, regntøj og gummistøvler. En tynd hue og vanter
er en god ide stadig at have på rummet til kolde formiddage i legeparken og skoven.
I maj måned vil vi bruge vores tirsdage og fredage i legeparken på at undersøger forskellige kriblekrabledyr, blive klogere på hvem der bor hvor og ikke mindst hvad de lever af. Vi vil også så småt begynde
at så og plante ud i vores bede i legeparken. Månedens tema er lad det gro og krible-krable.
I forbindelse med børnehavens generalforsamling i april var der valg til bestyrelsen. Bestyrelsen har
konstitueret sig på sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen består nu af:
Formand Jens Peter Lundgaard
Næstformand Frank Nygaard Poulsen
Sekretær Jens Martin Mølgaard
Kasser Inge Møller
Bestyrelsesmedlem Kasper Jensen
Bestyrelsesmedlem Claus Christensen
Suppleant Dan Hjalmer Nielsen
Tak til Dennis Dalsgaard og Rasmus Brøndum som også viste interesse for bestyrelsesarbejdet ved at lade
sig opstille sammen med Kasper og Dan som blev valgt ind. Derudover stor tak til Flemming Nordentoft,
Ania Alban og Linda Holmberg for deres arbejdsindsat i bestyrelsen alle tre ønskede at udtræde da deres
børn begynder i skole til august. Referater fra bestyrelsesmøderne hænger på opslagstavlen ved
hovedindgangen.

Pædagogiske læreplaner
Vores Naturbørnehaves nye pædagogiske læreplan er nu at finde på www.vores-naturbornehave.dk i sin
fulde længde. Har I spørgsmål til de pædagogiske læreplaner er I velkommen til at spørge.

Pædagogisk tilsyn
Gitte Blytt pædagogisk konsulent i Viborg Kommune var på besøg i Vores Naturbørnehave onsdag d. 19.
april, hun har lavet en rapport over besøget som I kan finde på www.vores-naturbornehave.dk , hvor den
kan læses i sin fulde længde. Jeg synes vi havde en positiv dialog omkring børnehavens hverdag og fik

konstruktive råd til hvordan vi kan optimere vores dokumentation fremadrettet i forhold evaluering af
pædagogiske læreplaner samt tilrettelæggelse af det daglige pædagogiske arbejde.

112-dagen
7. juni er der 112-dag for kommende skolebørn i Viborg Kommune, det vil vi meget gerne tilbyde børnene i
uglegruppen, da det er en fantastisk dag, hvor der er mulighed for at komme helt tæt på politi, brandvæsen
og samariterne. Børnene bliver klædt på i forhold til hvordan de skal reagere ved en ulykke på en sjov og
børnevenlig måde. En dag som gør stort indtryk. For at vi kan deltage i arrangementet har vi brug for jeres
hjælp til transport frem og tilbage. I er meget velkommen til at deltage hele dagen hvis I har lyst. Vi skal
bruge mindst 4 forældre til kørsel hver vej.

Græsslåning
Flemming har lavet en plan over græsslåning i legeparken, hvis den uge man er sat på ikke passer, så bytter
man bare med en anden familie på listen. Listen hænger på opslagstavlen i børnehaven.

Velkommen til ny familie
Velkommen til Eva og Denis og deres familie. Eva og Denis bliver tre år i maj og har gået i dagpleje hos Else.
Eva og Denis bliver tilknyttet svalestuen.

Fødselsdage i maj – Stort tillykke
Amilia bliver 6 år den 6. maj
Maxim bliver 6 år den 18. maj
Eva bliver 3 år den 19. maj
Denis bliver 3 år den 19. maj

Vigtige datoer
Skolebesøg på Ans skole 10. maj for Line og Benjamin
Skolebesøg på Bøgeskovskolen 15. maj for de ugler som skal på Bøgeskov
112-dag 7. juni i Viborg for Uglerne vi har brug for hjælp til transporten frem og tilbage

Foredrag med Stig Brostrøm 18. maj i Sahl Minihal kl. 19-21
Arbejdsdag i børnehaven 20. maj
Arbejdsdag i legeparken 21. maj – byen deltager
Børnehave holder lukket 26. maj dagen efter Kristi Himmelfartdag
Sommertur til Jægerhytten 2. juni alle børn afleveres og hentes i Jægerhytten (børnehaven er lukket denne
dag)
Afslutning for Signe 16. juni forældrekaffe fra kl. 14.00 med efterfølgende fællesspisning i legeparken

Mange forårshilsner fra
Rasmus, Signe, Tinna og Randi

